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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
Hoe staat het ervoor met uw pensioengeld bij Pensioenfonds PGB? U leest het in een
speciale uitgave van ons jaarverslag. En wilt u interessant nieuws delen via social
media? Dat kan vanaf nu.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Jaarverslag 2016: speciale uitgave
Wat deed Pensioenfonds PGB in 2016 met het geld dat u
met uw werkgever betaalde voor pensioen?
Dat kunt u lezen in een speciale uitgave van het
jaarverslag van Pensioenfonds PGB.
Veel mensen denken dat hun premie wordt gebruikt om
de gepensioneerden van nu te betalen, zoals bij de AOW.
Maar dat is niet waar. "Alleen al daarom is het belangrijk
om goed uit te leggen hoe pensioen werkt", aldus Jochem
Dijckmeester, bestuurslid van Pensioenfonds PGB.
Lees verder

Nieuw: uw pensioenoverzicht is korter en eenvoudiger
Vanaf dit jaar ziet uw pensioenoverzicht er anders uit.
Korter en eenvoudiger. En in de stijl van Pensioen 1-2-3.
Zodat u in 1 oogopslag ziet hoe uw pensioen ervoor staat.
Uw pensioenoverzicht 2017 (UPO) krijgt u in september
van dit jaar.

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 31 mei 2017

99,9%

Lees verder

Column van Arnold Verplancke
Deeltijdpensioen kan ook
'Als ik de laatste jaren minder ga werken, kan ik dus mijn
pensioen alvast een stukje laten ingaan?'
Ja, dat kan. 'Een soort deeltijdpensioen dus?' Inderdaad.

Lees verder

Veelgestelde vraag
Vanaf wanneer krijg ik pensioen?
U krijgt standaard bij ons pensioen vanaf de 1e dag van
de maand waarin u voor het eerst AOW krijgt. De leeftijd
waarop uw AOW ingaat, hangt af van wanneer u bent
geboren. Bent u geboren na 1954? Dan is uw AOWleeftijd 67 jaar en 3 maanden. Of dit is later. Vanaf 2022
hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld
worden.
U berekent hier wanneer uw AOW ingaat.

Nieuws delen via social media
Wilt u interessant nieuws op onze website delen met
anderen? Dat kan vanaf nu. U klikt dan op één van de
icoontjes aan de linkerkant van de nieuwspagina. U heeft
de keuze uit Facebook, Twitter en LinkedIn.
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